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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Cursus ‘Politiek Actief’, aanmelding tot 23 februari 
Digitaal, dus corona-veilig
 
De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 5e keer) de cursus ‘Politiek Actief’ 
aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te 
worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus 
deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel aan u zelf. De cursus wordt 
verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de cursus is 
gratis!

De cursus bestaat uit zeven woensdagavonden en is in verband met de corona-
pandemie volledig digitaal. We hebben de volgende data gereserveerd: 3 maart, 10 
maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april en 21 april. Kennis en vaardigheden 
wisselen elkaar af, op een leuke en ontspannen manier. Ook maakt u kennis met 
raadsleden en woont u een digitale raadsvergadering bij op een maandagavond. 
Uitleg over het vergadermodel en het digitaal bijwonen van de ronde-tafelge-
sprekken (beeldvormende vergadering van de raad) maken onderdeel uit van het 
programma. Én we gaan met elkaar debatteren, waarbij een professionele debat-
trainer de groep begeleidt.

Meer informatie
Meer informatie: voorst.nl/politiekactief ·Wees er snel bij, aanmelden is mogelijk 
tot uiterlijk 23 februari via: griffie@voorst.nl of 06-25 47 13 94.

Een nieuwe burgemeester voor de gemeente Voorst, 
hoe gaat dat
De heer Jos Penninx stopt per 2 augustus aanstaande als burgemeester van de 
gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat het dan verder? 

Om een nieuwe burgemeester te krijgen, spreekt de gemeenteraad een proces 
af met het kabinet van de commissaris van de Koning van onze provincie. In dat 

proces zijn twee raadsvergaderingen als gemeentelijke hoogtepunten te herkennen (1) de 
profielschetsvergadering en (2) de vergadering waarin de voordracht van een kandidaat 
bekend gemaakt wordt. Daarna is de commissaris aan zet om met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het proces af te ronden en te komen tot een 
kroonbenoeming. En natuurlijk is de uiteindelijke beëdiging van de nieuwe burgemeester 
in een openbare raadsvergadering het echte gemeentelijke hoogtepunt!

Informatie
Met enige regelmaat informeren we u uitgebreider over onderdelen van het proces. Houd 
ook https://voorst.nl in de gaten. Heeft u vragen? Bel of mail de griffier, Bernadette 
Jansen, b.jansen@voorst.nl 06-22 37 52 58.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail 
contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de 
actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna 
klikt u op de knop ‘live’.
maandag 1 maart 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
maandag 15 maart 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 29 maart 19.30 uur  raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
	Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
	Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 
 06-22 37 82 24
	Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
	Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 
 06-15 49 44 90
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  m.suelmann@voorst.nl  / 
 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 
0571-27 92 17 of de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Aangepaste dienstregeling en inzet bussen

Tussen dinsdag 16 februari 
22.00 uur en maandag 1 maart 
07.00 uur vernieuwt ProRail het 
spoor in Apeldoorn. In deze peri-
ode wordt dag en nacht gewerkt. 

Als gevolg van bovengenoemde 
werkzaamheden is er geen trein-
verkeer mogelijk:

	NS zet stop- en snelbussen in 
tussen Apeldoorn en Deventer.

	NS zet snelbussen in tus-

sen Amersfoort en Deventer 
(zaterdag 27 en zondag 28 
februari).

	NS zet een taxibusje in tus-
sen Apeldoorn en Apeldoorn 
Osseveld.

	Arriva zet bussen in tussen 
Zutphen en Apeldoorn.

	Arriva zet belbussen in tus-
sen Klarenbeek N345 en sta-
tion Klarenbeek (bus Zutphen-
Apeldoorn stopt bij Klarenbeek 
N345).

Raadpleeg vooraf de planner
De werkzaamheden hebben in-
vloed op de treinreis en leveren 
hinder op. Daarom adviseert de 
NS om kort voor vertrek nog-
maals de reis te checken voor 
het meest actuele reisadvies op 
maat. NS informeert de reizi-
gers vroegtijdig (op stations, in 
de treinen, online via ns.nl en de 
media) over de aanpassing in de 
dienstregeling. Arriva doet dit via 
arriva.nl  ■

Kwijtschelding gemeentebelasting

Heeft u een bijstandsuitkering, of 
een minimuminkomen? Of kunt 
u moeilijk rondkomen met uw 
inkomen? Misschien komt u in 
aanmerking voor kwijtschelding 
van de gemeentebelasting. Dit 
is afhankelijk van uw persoon-
lijke situatie en uw financiële 
omstandigheden. 

Kom ik in aanmerking 
voor kwijtschelding?
U kunt misschien in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen 

als u een bijstandsuitkering of 
een ander minimuminkomen en 
weinig tot geen spaartegoeden 
heeft. In dat geval hoeft u een 
aantal belastingen niet te be-
talen. Op www.tribuut.nl staat 
meer informatie onder ‘Kwijt-
schelding’. Twijfelt u of u in 
aanmerking komt en wilt u uw 
situatie bespreken? Neem dan 
gerust contact op met Tribuut: 
055-580 22 22 van maandag 
tot en met donderdag 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur.   ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. We helpen u graag. 

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke storing 

in de app 'Over uw buurt' komen 
niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij 
u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-

ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:
Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel mo-

gelijk digitaal. De agenda (met 
daarin de lijst met te behande-
len bouwplannen) maken wij op 
www.voorst.nl bekend.
Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.
Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op 
overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 8 februari 2021 tot en met 
vrijdag 12 februari 2021.

Bekendmakingen

Week 07: 17-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Broekhuizerstraat 13 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

04/02/21
Z-21-01153_2021-08319

Diverse locaties gemeente Voorst Plaatsen 10 driehoeksreclameborden voor de Tweede  
Kamerverkiezingscampagne VVD

Melding ontvangen BW-2021-0003

Dorpsstraat ter hoogte van de Rabobank in Twello Standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs, chocolade, fruit, 
donuts en wafels

Besluit genomen Z-21-01210_2021-07274

Lochemsestraat 44 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00664_2021-08318

Meermuidenseweg 19B in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00560_2021-08328

Oude Zutphenseweg in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00770_2021-08309

Quabbenburgerweg 7 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00588_2021-08323

Veenweg 17 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00841_2021-08306

Withagenweg 50 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/02/21

Z-21-00558_2021-08341

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Veenhuisweg 61 in Twello Realiseren gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0001
Omgevingsvergunning
Achter ‘t Holthuis 3 in Twello Bouwen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0861
Bandijk 40 in Terwolde Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0082
Boevenbrinkstraat 3A in Terwolde Herbouwen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0838
Bongerdskamp 2 in Voorst Bouwen woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2021-0078
Deventerweg 29 in Voorst Verbouwen en uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0835
Hessenlaan 23 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0868
Hessenlaan 25 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0867
Hessenlaan 27 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0866
Het Wildezand 12 in Wilp Veranderen bestemming van bedrijfswoning naar  

plattelandswoning
Proceduretermijn 
verlengd

SXO-2020-0842

Kadijk 7A in Terwolde Verbouwen pand en plaatsen van reclame Aanvraag ontvangen SXO-2021-0076
Kasteelweg 106 en 108 in Wilp Bouwen zorggebouw ‘De Windvang’ voor intensieve begeleiding 

(IB-5)
Proceduretermijn 
verlengd

SXO-2020-0815

Keizershofweg 7 in Voorst Kappen notenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0080
Klarenbeekseweg 24 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0857
Leigraaf 16-18 in Twello (kavel 02) Bouwen woning Proceduretermijn 

verlengd
SXO-2020-0829

Perceel tussen Zonnenbergstraat 10 en 14 Kappen 13 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0081
Quabbenburgerweg 1 in Twello Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0051
Rijksstraatweg in Wilp tegenover nummer 13 Kappen beuk (zaaknr. 2020-015569) Vergunning verleend SXO-2020-0865
Rozendaalseweg 20 in Terwolde Bouwen aardappelverkoopschuur Proceduretermijn 

verlengd
SXO-2020-0779

Twelloseweg 51A in Terwolde Bouwen bijgebouw Proceduretermijn 
verlengd

SXO-2020-0856

Weteringserf 6 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0030
Sloopmelding
Bongerdskamp 2 in Voorst Slopen woning Melding ontvangen SXO-2021-0077

RECTIFICATIE In het Voorster Nieuws van 3 februari 2020 is vermeld 

Reuvekampsweg 1 in Twello Kappen dode eik Aanvraag ontvangen SXO-2021-0050

Dit had moeten zijn:

Schakerpad 17S in Twello Kappen dode eik Aanvraag ontvangen SXO-2021-0050
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Parkeren bij het gemeentehuis

 
Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 

het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het ge-
bouw aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren.  ■

Vragen over uw aanslagbiljet?

Heeft u vragen over het aanslag-
biljet gemeentebelastingen dat 
u van Tribuut ontvangen heeft? 
Klopt de aanslag niet of heeft u 
vragen over de WOZ-waarde? Bel 
dan met het team van Tribuut: 
055-580 22 22 van maandag 
tot en met donderdag 08.30 tot 

17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur.

Als blijkt dat er een fout gemaakt 
is, bijvoorbeeld bij het vaststellen 
van de WOZ-waarde, dan passen 
de taxateurs van Tribuut dit voor 
u aan.   ■

Brandende straatverlichting overdag? Meld dit bij ons!

Ziet u overdag ergens bran-
dende straatverlichting? Geef 
dit dan zo snel mogelijk aan ons 
door via www.voorst.nl (kapotte 
straatverlichting melden). Dat 
helpt Liander om het nieuwe be-
sturingssysteem voor de straat-
verlichting sneller overal in onze 
gemeente toe te passen. 

Nieuw besturingssysteem 
van Liander
De straatverlichting in onze 
gemeente krijgt, net als in een 
aantal andere Gelderse ge-

meentes, een nieuw bestu-
ringssysteem. Met dit systeem 
krijgt netbeheerder Liander 
meer mogelijkheden. Liander 
kan bijvoorbeeld zelf flexibel 
de straatverlichting in een dorp 
eerder aan, of later uitzetten. De 
komende weken test netbeheer-
der Liander dit nieuwe systeem 
in onze gemeente. Het nieuwe 
digitale systeem biedt meer 
mogelijkheden. 

Testperiode 
Liander test het nieuwe sys-

teem van 8 februari tot en met 
5 maart. Tijdens die testperiode 
kan het zijn dat op sommige 
plekken overdag de straatver-
lichting brandt. Dat betekent 
dat Liander daar op die plek nog 
een aanpassing moet doen. Li-
ander wil daarom graag weten 
waar het licht blijft branden. En 
u kunt daarbij helpen door hier-
van melding te maken op www.
voorst.nl (zoekterm: kapotte 
straatverlichting melden). Lian-
der gaat dan met uw melding 
aan de slag.  ■
 

Voor iedere tuin een boom

Bomen leveren een belangrijke 
bijdrage aan een aantrekkelijke 
en gezonde leefomgeving. Som-
mige bomen zijn een voedselbron 
voor mens en dier, met ieder jaar 
volop fruit, zaden of noten. Vo-
gels zoeken bomen en struiken 
als veilige nestel- of schuilplaats. 
Mensen voelen zich geestelijk en 
lichamelijk gezonder wanneer 
ze zicht hebben op natuur. Veel 
mensen weten het bos te vinden 
om te ontspannen. Maar ook in 
eigen tuin is het volop genieten 
van de natuur dichtbij, met meer 
groen en het planten van een 
boom.

De juiste boom, op de 
juiste plek
Bomen zorgen ook voor schaduw 
en verkoeling in de tuin, leg-
gen koolstofdioxide (CO2) vast, 

verbeteren de luchtkwaliteit, be-
perken de toevoer van overtollige 
neerslag naar het riool, bieden 
privacy en ze verhogen de waarde 
van vastgoed. Voor iedere tuin en 
grondsoort is wel een geschikte 
boom te vinden. Zoek een boom 
uit die bij de grootte van de tuin 
past. Voor de meeste tuinen in Ne-
derland geldt een zeer kleine (tot 
6 meter hoog) tot kleine boom 
(max. 10 meter hoog). Meerstam-
mige bomen worden minder hoog 
maar wel breder. Bepaal vooraf al-
tijd goed de functie die de boom 
in de tuin gaat krijgen: sierwaarde, 
eetbaar, bescherming tegen hitte 
of inkijk. 

Plant een boom voor de 
toekomst
Een boom plant u voor de toe-
komst! Daarom een paar tips om 
vooraf goed rekening mee te hou-
den om eventuele last voor uzelf 
of de buren te voorkomen.

	Accepteer een paar weken 
bladval, zelfs een wintergroene 
naaldboom verliest wel wat. Laat 
het blad gewoon liggen in de 
border van de tuin. In de winter 
overwinteren veel dieren hierin 
of vinden er hun voedsel in. En in 
het voorjaar is de bodemstruc-
tuur in de tuin gratis verbeterd. 

	Bomen houden niet van verhar-

ding op de wortels. Plant een 
boom dus niet te dicht bij de 
gevel of het terras.

	Onderzoek vooraf goed op welke 
plek u graag schaduw in de tuin 
wilt hebben. 

	Sommige bomen krijgen mak-
kelijk luis, verliezen kleverige 
knoppen in het voorjaar of ver-
oorzaken hooikoorts. 

	Geef zoveel mogelijk informatie 
over uw tuin (omvang, grond-
soort, standplaats) en andere 
specifieke wensen door aan een 
medewerker van een tuincen-
trum of boomkweker zodat u 
samen de juiste boom voor de 
juiste plek uitkiest. Vraag om 
advies hoe de boom op de juiste 
manier geplant kan worden. 

	Het beste tijdstip om een boom 
te planten is het najaar. De bo-
men zijn dan in rust. In het voor-
jaar kunnen bomen ook geplant 
worden, maar de laatste jaren 
is het steeds vaker al warm met 
amper regen. Extra water geven 
is dan noodzakelijk.

Heeft u zelf geen tuin? Doe dan 
mee aan de landelijke actie voor 
nieuw bos in elk van de 12 pro-
vincies. Daarmee draagt u uw 
boompje bij aan een groener Ne-
derland. Zie ook: https://www.
eo.nl/programmas/nederland-
plant-bomen  ■

Sjon.nlWeekmarkt Twello alleen met levensmiddelen 
en primaire levensbehoeften

De weekmarkt in Twello wordt 
gedurende de lockdown aange-
past. Alleen marktkramen met 
levensmiddelen en primaire le-
vensbehoeften zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel moge-
lijk alleen, dus niet in gezelschap. 
Volg deze oproep in het belang 
van uw eigen gezondheid en die 
van uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 

steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aan-
tal maatregelen:
 Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
 Eet en drink niet op het 

marktplein.
 Houd  anderha l ve  me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

 Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

 Voorkom drukte bij kramen 
   Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

  Blijf thuis als u verkouden bent, 
koorts of griep heeft.

  Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

 Circulus-Berkel afvalinzameling 
afvalinformatie

Op maandag 8, dinsdag 9 en 
woensdag 10 februari kon Cir-
culus-Berkel  door de sneeuw 
en de gladheid niet inzamelen. 
Op donderdag 11 en vrijdag 12 
februari heeft Circulus-Berkel 
beperkt ingezameld waar de 
wagens langs doorgaande (ge-
strooide) wegen konden rijden 
om de oranje containers (pmd) 
te legen.

Tot en met 19 februari: 
inzameling pmd in plaats 
van gft
In de week van maandag 15 
tot en met vrijdag 19 februari 
haalt Circulus-Berkel geen gft 
(groente-, fruit- en tuinafval) op. 
In plaats daarvan haalt Circulus-
Berkel pmd (plastic verpakkin-

gen, metalen verpakkingen en 
drankpakken) op. Daarmee haalt 
Circulus-Berkel de gemiste, en 
slechts gedeeltelijk gereden, rou-
tes van 8 tot en met 12 februari in. 

Voor de rest van deze week be-
tekent dat, dat op woensdag 17 
februari Circulus-Berkel In plaats 
van gft, de route van de oranje 
containers die voor woensdag 10 
februari gepland stond gaat in-
halen. Donderdag 18 februari en 
vrijdag 19 februari gaat Circulus-
Berkel de route van de oranje con-
tainers die voor donderdag 11 en 
vrijdag 12 februari gepland stond 
inhalen, in plaats van de gft-in-
zameling. Op 11 en 12 februari is 
aan de doorgaande (gestrooide) 
wegen binnen de bebouwde kom, 

een deel van de oranje containers 
al geleegd. Op 18 en 19 februari 
rijdt Circulus-Berkel de hele rou-
te opnieuw en hoopt dit keer alle 
straten weer te kunnen bereiken. 

Bijzondere omstandigheden
Het kan zijn dat Circulus-Berkel 
sommige straten in de woon-
wijken, of delen van het bui-
tengebied, door de gladheid of 
opdooi van zandwegen toch nog 
niet kan bereiken. Is dat bij u het 
geval? Neem dan contact op met 
Circulus-Berkel om samen te 
kijken wat mogelijk is. Circulus-
Berkel is telefonisch bereikbaar 
via 0900 - 9552 op werkdagen 
van 08.00 - 17.00 uur. Voor dit 
servicenummer betaalt u de ge-
bruikelijke kosten.  ■
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.
nl of telefonisch om langs te ko-

men. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis gaan heeft geen 
zin. De medewerkers mogen u 
dan niet helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie of 
uw verhuizing. Verloopt uw pro-
duct binnen twee weken? Of is het 
absoluut noodzakelijk dat u in per-
soon langskomt om een product 
aan te vragen? Maak dan eerst on-
line op voorst.nl of telefonisch een 
afspraak met ons. U kunt nu ook 
digitaal een afspraak maken voor 
de bouwbalie van de gemeente 
Voorst op voorst.nl.

Frontoffice CJG en MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-

schappelijk Netwerk Voorst  
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kultur-
hus is alleen op afspraak geopend. 
Bel eerst als u langs wilt komen. 
Zonder afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen helpen. 
De frontoffice is telefonisch gewoon 
bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeente? 
Regel het online op voorst.nl . Wilt 
u langskomen? Maak eerst een af-
spraak op voorst.nl of bel 0571-27 
99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG? Bel de 
frontoffice CJG: 0571-74 51 50  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Voorlopig laatste informatieavond VES  

De afgelopen twee maanden heeft 
u uw mening kunnen geven over 
zonne-energie en windmolens 
in uw buurt. U heeft massaal 
gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om een reactie achter te 
laten via voorst.nl/energie, onze 
telefoonnummers, e-mailadres-
sen of inspraakavonden. Dank 
daarvoor!

Dinsdag 23 februari
Op dinsdagavond 23 februari 
geven wij u een overzicht van al 
deze reacties en leggen we uit 
hoe we al deze opmerkingen nu 
verder gaan gebruiken in het pro-
ces van de Voorster Energie Stra-
tegie (VES) en de Regionale Ener-
gie Strategie (RES). U kunt zich 
hiervoor aanmelden via voorst.nl/
energie of scan de QR-code. Kunt 
u er niet bij zijn? De gebundelde 
reacties komen ook op voorst.nl/
ves te staan. 

Blijvende inspraak
Hierna is voorlopig de inspraak-
agenda leeg. Maar dit betekent 
natuurlijk niet dat u uw mening 
niet meer kunt geven. Als u een 
goed idee heeft voor de opwek 
van duurzame energie bij u in de 
buurt, dan horen wij dat graag! 
Wij kunnen u ondersteunen met 
uw plannen. Natuurlijk kunt u ook 
uw kritische opmerkingen blijven 
insturen. Via e-mail: duurzaam@
voorst.nl of telefonisch: 0571 
-  27 99 11. Vraag in het laatste 
geval naar Jelleke Bosma.  ■

Houtkachel: houd rekening met de buren
bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht.

Een brandend haardvuurtje kan 
gezellig zijn, maar houdt dan 
wel rekening met uw buren. Bij 
het verbranden van hout ko-
men namelijk fijnstof en andere 
schadelijke stoffen in de lucht. 
Dat is voor iedereen ongezond. 
En mensen met een longziekte 
hebben hier extra last van. Zij 
worden benauwd, moeten veel 
hoesten en kunnen (blijvend) een 
slechtere longfunctie krijgen.

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips 
om minder ongezond te stoken:
 Laat de open haard of houtka-

chel uit als het windstil of mis-
tig is.

 Bij deze weersomstandighe-
den blijft de rook lang han-
gen en wordt de lucht rond uw 
huis  erg ongezond. Kijk op  
stookwijzer.nu daar ziet u 
wanneer het vuur beter uit kan 
blijven. Na aanmelding voor 
de stookalert van het RIVM via 
rivm.nl/stookalert ontvangt u 
automatisch een bericht wan-
neer het weer ongeschikt is 

voor stoken. Een stookalert 
wordt per provincie afgegeven.

 Stook alleen droog hout, dat 
geeft de minste fijnstof en 
rook. 

 Droog hout heeft barsten of een 
schors die loslaat. Check het 
hout met een vochtmeter, on-
der de 20% is voldoende droog. 
Zelf gehakt hout moet minstens 
twee jaar drogen. Gebruik bij 
voorkeur haardhout met het 
FSC- of PEFC-keurmerk.

 Stook nooit hout dat geverfd, 
gebeitst of geïmpregneerd is, 
want bij de verbranding van 
dit hout komen zware metalen 
vrij. Ook (spaan)plaat en lami-
naatvloeren zijn niet geschikt 
vanwege de lijm die hierin zit. 
Papier en karton geven veel 
rook en vliegas en zijn daarom 
verboden als brandstof.

 Maak het vuur met de Zwit-
serse methode aan: stapel het 
hout kruislings, begin met 
dikke blokken onderaan, leg 
de kleinste houtjes en een aan-
maakblokje bovenop de stapel 
en steek het vuur van bovenaf 

aan. 
 Gebruik geen spiritus of andere 

brandbare vloeistoffen!
 Laat de schoorsteen minstens 

één keer per jaar vegen zodat 
de rook goed naar buiten kan.  
Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand.

 Zet de luchttoevoer in de ka-
chel, en de klep in de schoor-
steen, helemaal open voor een 
betere verbranding van het 
hout. 

 Dit vermindert schadelijke en 
kankerverwekkende stoffen. 
Schuif de luchttoevoerknop 
nooit dicht om het vuur te 
‘smoren’, het hout verbrandt 
dan niet volledig waardoor er 
extra veel schadelijke stoffen 
ontstaan.

 Zet een raampje en/of de ven-
tilatieroosters open tijdens het 
stoken. Het vuur trekt dan lucht 
(zuurstof) aan en de rook gaat 
via de schoorsteen naar buiten.

Meer informatie: 
milieucentraal.nl  ■

Warme truiendag 2021

Han

Jef&Sep

Vrijdag 5 februari stond bij een 
groot aantal Nederlanders de ver-
warming een graad lager. Zij had-
den een warme trui aangetrokken 
en bespaarden zo 6% energie en 
CO2. Ook de gemeente Voorst 
heeft deelgenomen aan deze 
landelijke klimaatactie. Een aan-
tal inwoners kregen als dank voor 
hun deelname een duurzaam ca-
deautje thuisgestuurd. 

Jef en Sep zitten er 
warmpjes bij
Jef en Sep pakten de Warmetrui-

endag zeer serieus aan. Zij namen 
geen genoegen met één graad la-
ger en een warme trui. Met een 
warm huispak hielden Jef en Sep 
zich bij 11 graden warm. Hoewel 
ze het op deze manier warm en 
knus hielden in huis, verheugden 
ze zich er ook op om weer naar 
school te gaan en hun klasge-
nootjes te zien!

Han in IJslandse stijl
Ook Han deed dit jaar weer mee 
met de Warmetruiendag. Zelfs in 
de vrieskou is het warme vest in 
IJslandse stijl warm genoeg. Han 
hoopt dat met deze actie meer 
mensen een warme trui of vest 
aandoen en de verwarming een 
graadje lager zetten: “Een mak-
kelijker manier om energie te be-
sparen is er niet”.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl


